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به سمت نوآوری نهادی است
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حرکت سازمان ثبت اسناد
ســازمان ثبــت اســناد و امالک 
کشــور خبر داده که اطالعــات صاحبان 
پلتفرم هــای  اختیــار  در  را  خــودرو 
ارئه دهنده خدمات خودرو قرار می دهد.

تغییر ادبیات
ایــران،  فرابــورس  مدیرعامــل 
مهم ترین چالش اســتارتاپ ها بــرای ورود 
بــه بــورس را »ســنتی بودن ادبیــات و نگاه 
بــه ارزش گــذاری دارایی هــای نامشــهود« 
دانست؛ چیزی که اســتارتاپ ها نیز به آن 

معترض اند.

 اعتراض به جبلی
صنف وی او دی ها یا همان شبکه 
نمایــش خانگــی در نامــه ای اعتراضــی به 
رئیس صداوســیما، صحبت های اخیر او 
درباره کیفیت سریال های این پلتفرم ها را 

به شدت زیر سؤال برده  اند.

محصوالت جدید آی تی ساز
چهار محصــول هوش مصنوعی 
اپراتور دانش بنیان آی تی ساز در نمایشگاه 
فناوری هــای حقوقــی  و قضایــی بــا حضور 

سورنا ستاری رونمایی شد.

اسنپ یکی از بزرگ ترین کسب وکارهای اینترنتی ایران، در 
هتل اسپیناس پاالس تهران میزبان رسانه ها و خبرنگاران 
بود تا در یک مهمانی شام، از آمارهای کسب وکارش بگوید.

تأکید روی آمارها و رکوردهای سفر روزانه اسنپ و مقایسه 
آن بــا برندهای بزرگ ایــن حوزه همچون اوبــر، موتیف این 
مراســم بــود. از جملــه محمــد خلــج، مدیرعامل اســنپ 
که با اشــاره به فشــارهای روی ایــن کســب وکار تأکید کرد 
موفقیت هــای رقم خــورده، خیره کننــده بوده اســت. یکی 
از مهم تریــن تمایزهای ایــن مراســم رونمایــی از دو چهره 
خارجی اســنپ بود که به عنوان بنیان گذاران گروه اسنپ 
معرفی شدند؛ ایاد الکسار و محمود فوز. چهره هایی که در 
سال های گذشته همیشه نام شان در میان بود، اما کمتر در 

رویدادهای اکوسیستم حاضر می شدند.
نکته قابــل توجــه دیگــر ایــن برنامــه، جمع شــدن تقریباً 
تمامی چهره های تأثیرگذار اســنپ در کنــار یکدیگر بود. 
از مدیــران اصلی گــروه تــا چهره هایی چون ســعید لطفی 
و مهــراد عبدالــرزاق از اســنپ فود، مســعود طباطبایی از 
اسنپ اکســپرس، علیرضــا صادقیــان از اســنپ ونچرز، 
مدیران اسنپ دکتر و تریپ و تیکت و... . اسنپ با مدیران 
بخش های مختلفش یک مانور قدرتمند نیروی انسانی 
برگزار کرد. مدیرانی که برخی از آنها در ســال های گذشته 
در استارتاپ های دیگری مشغول بودند و حاال از چهره های 
تأثیرگذار اســنپ محســوب می شــوند. آمارهــای گزارش 
جدید این کسب وکار نشان می دهد کماکان اسنپ ماشین 
و اســنپ فود پرمشــتری ترین خدمات این غول اینترنتی 

ایران محسوب می شوند.

 آمارهای جذاب اسنپ
تعــداد کل کاربــران اپلیکیشــن اســنپ )که 22 ســرویس 
مختلــف در آن تعریــف شــده( بیــش از 52 میلیــون نفــر 
است. حدود ۱۱ میلیون از این کاربران در سال ۱۴۰۰ اضافه 
شده اند. یک سال پربار برای اسنپ! اسنپ روزانه به طور 
متوسط سه میلیون سفر درون شــهری دارد. رکوردش در 
این حوزه هم ۳.2 میلیون ســفر بوده اســت. به گفته ایاد 
الکسار، تهران با روزانه یک میلیون ســفر، یک رکورد ویژه 
محســوب می شــود که حتی اوبر هــم در میان شــهرهای 
پرمسافرش نتوانسته به چنین رکوردی دست یابد. فقط 
سه درصد راننده های اسنپ زن هستند و تقریباً نیمی از 

۳.7 میلیون راننده آن هم غیرفعال اند.

با ایــن وجــود آمارهــای اســنپ را که یکشنبه شــب هفته 
گذشــته در هتــل اســپیناس پــاالس ارائــه شــد، می تــوان 
یک قدرت نمایی تمام عیار برای رقبای این کســب وکار در 
حوزه های مختلف؛ از گردشگری گرفته تا صنعت پرداخت، 

غذا و حمل و نقل دانست.

 اسنپ پی؛ سرویس آینده دار اسنپ 
اســنپ پی ســرویس BNPL را با نام ســرویس اعتبــاری با 
هدف شــمول مالی از ســال ۱۳۹۹ آغاز کرد. این ســرویس 
در حال حاضر برای خدمات درخواســت خــودرو و موتور، 
سفارش غذا، سفارش از سوپرمارکت و هایپراستار، پزشک 
و مشــاوره و ســفارش از داروخانه فعال اســت. اسنپ پی 
اعالم کرده که در ســال ۱۴۰۱ ســرویس های BNPL خود را 
گســترش خواهد داد. ســرویس اعتباری اســنپ بیش از 
چهار میلیون کاربر دارد. در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۰، ۱۹5 هزار 
و ۶2۱ تراکنش با سرویس اعتباری انجام گرفت. سرویس 
اعتباری در ســال ۱۴۰۰ رشــد بیــش از چهــار هــزار برابری 
داشته، همچنین این سرویس در ششمین جشنواره ملی 

نوآوری برتر ایران به عنوان نوآوری برتر ایرانی انتخاب شد.

 بنیان گذاران اصلی اسنپ
یکی از شاخص ترین نکات مهمانی هفته گذشته اسنپ 

را می تــوان ســخنرانی دو چهــره قدیمــی و خارجــی ایــن 
کســب وکار، یعنی ایــاد الکســار و محمــود فوز دانســت. 
الکسار در ســخنرانی کوتاه خود با اشــاره به اینکه اسنپ 
کسب وکاری اســت که با کمک نیروهای مستعد ایرانی، 
به خصوص مهندسانی بنا شده که نمونه آنها در دنیا کمتر 
پیدا می شود، رشد این کسب وکار را نتیجه یک کار تیمی 
بزرگ در چند سال گذشته عنوان کرد. الکسار تأکید کرد با 
وجود عدم دسترسی اسنپ به بازارهای جهانی، آمارهای 
آن بــا آمارهای رقبای بــزرگ این بــازار همچون اوبــر برابری 
می کند. از جمله رکورد یک میلیون ســفر روزانه در شــهر 
تهران که یک رکورد جهانی محســوب می شــود و اوبر هم 

نتوانسته به آن دست یابد.
در ســخنرانی دیگری محمود فــوز، دیگر بنیان گــذار گروه 
اسنپ با اشاره به حضور این شرکت در بازارهای مختلف، 
تجربــه کار در ایــران را یک تجربه جــذاب توصیف کرد که 
سختی های خاص خودش را داشته، اما دستاوردهای تیم 
آنها نشــان می دهد که نتیجــه آن در نهایت یــک پیروزی 
بزرگ بــوده اســت. ورود اســنپ بــه بازارهــای مختلف در 
سال های گذشته بخش دیگری از صحبت های فوز بود که 
تأکید داشــت فرصت های زیادی در بازار فناوری و نوآوری 
ایران وجود دارد که تجربه اسنپ نشان از امکان های بزرگ 

برای موفقیت در آنهاست.

در یک مهمانی شام، ایاد الکسار و محمود فوز از تجربه راه اندازی استارتاپ و فرصت های بازار ایران گفتند

رونماییاسنپازبنیانگذارانش

آشناییباتیملطیف
شماره پنجاه و هشتم عصر تراکنش منتشر شد

شماره پنجاه وهشتم ماهنامه عصر تراکنش با تصویری از تیم 
لطیف، بنیان گذار هلدینگ مکس منتشــر شد. تیم لطیف 
که بیش از 25 ســال در حوزه های مختلف تجربه کارآفرینی 
دارد و از آلمان تا ایران شــرکت های موفق و تأثیر گذار زیادی را 
راه اندازی کرده، ۱۶ سال پیش به ایران مهاجرت کرد و با آشنایی 
با ظرفیت های اقتصاد دیجیتال ایران، استارتاپ های موفقی را 
تأسیس کرد که در نهایت هلدینگ مکس برای توسعه هرچه 
بیشتر و بهتر این استارتاپ ها راه اندازی شد. در گفت وگویی 
که عصر تراکنش با لطیف داشته، ابتدا درباره مسیر حرفه ای 
که تاکنون طی کرده، صحبت شده و سپس به هلدینگ مکس 

و چشم اندازی که برایش متصور هستند، پرداخته است. 
همچنین در پنجاه وهشتمین شماره ماهنامه عصر تراکنش 

پرونده ای درباره پــروژه رمزریال بانک مرکزی را می خوانید که 
به ابعاد گوناگون ایــن پــروژه در گفت وگو با فعــاالن این حوزه 

پرداخته  است. 
»ارتباط فــردا«، »آی تی ســاز« و »تجــارت الکترونیک بهار« 
سه کسب وکاری هستند که عصر تراکنش در بخش باشگاه 
این شماره به ســراغ آنها رفته و در گفت وگو با مدیران آنها به 
مهم ترین اقدامات شان در یک سال گذشته و برنامه هایشان 
برای سال جدید پرداخته است. عالوه بر این، داستان زندگی 
مظاهر مرجانی، مدیرعامل پارمیس را می خوانید. در آخرین 
شماره عصر تراکنش گزارش ها، گفت و گوها و یادداشت های 
متنوعی دیده می شــود که برای عالقه مندان بــه فناوری های 

نوین مالی جذابیت خواهد داشت.
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لجستيک
L O G I S T I C

 صنعت لجســتیک بــرای آنهــا کــه بــا تجــارت الکترونیک 
و روش هــای نوآورانــه کســب و کار آشــنا هســتند، صنعتــی 
جــذاب محســوب می شــود. این صنعــت بــا جذابیت های 
منحصربه فــرد و آینــده رو به رشــدی که بــرای بازیگــران این 
صنعت دارد، مســیرها و افق های جدیدی بــه روی بازیگران 
غیرسنتی و نوآور این صنعت گشوده  است. یکی از افرادی 
کــه در طــول ســال های کاری خــود در حوزه هــای مختلفی از 
جمله ساختمان، مرغداری و استارتاپ ها فعال بوده، این بار 
با تجربه کار در صنعت لجستیک، این صنعت را به عنوان 
کسب و کار همیشگی و استارتاپ خود انتخاب کرده  است. 
علی حســینی، مدیرعامل و هم بنیان گذار لینک اکسپرس 
بعــد از آنکه مدتــی با اســتارتاپ اســپید همــکاری کــرده، از 
آن مجموعــه جــدا شــده و دفتــر مســتقلی اجــاره و در ابتدا 
به تنهایی کار را شروع کرده و سپس همسر او، نسیم حق نگر 
به عنوان هم بنیان گذار و مدیر عملیات و مهران زند به عنوان 
هم بنیان گذار فنی و مدیر فنی لینک اکسپرس به جمع اضافه 
شده و کار را به دست می گیرند و اکنون با سه هم بنیان گذار 
و ۱5 نفر نیروی دفتری و بیش از ۱۰۰ ســفیر فعال ماهانه، به 

کسب و کار مشغول هستند. 

از چه سالی استارتاپ خود را راه انداختید؟

از اردیبهشــت ســال ۹۸ کســب و کار خــود را در حــوزه 
لجستیک به طور مستقل شروع کردم. سرویسی که لینک 
اکسپرس ارائه می دهد، یکســری خدمات ویژه پستی برای 
ارســال مرســوالت کســب و کارهای فروشــگاهی آنالیــن بــه 
صورت تجمعی اســت. مشــتریان لینک اکســپرس عمدتاً 
فروشگاه های اینترنتی هستند. با توجه به نیازی که ما در این 
بازار دیده بودیم، لینک اکسپرس را ایجاد کردیم تا به صورت 

تخصصی تر به این نیاز پاسخ دهیم.

ایده این کسب و کار چگونه شکل گرفت؟
من به واسطه شغل قبلی ام رابطه جدی تری با کسب و کارهای 
اینترنتی برایم ایجاد شده  بود و دیده بودم که تب استارتاپ ها 
به حد باالیی رسیده است و نیاز بسیار جدی در زمینه ارسال 
مرسوالت کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد. این نیاز روز به 
روز بیشتر هم می شود. بنابراین با اطمینان از اینکه بازار به 
محصول ما نیاز دارد، لینک اکســپرس را راه اندازی و شروع 
به تیم سازی کردیم. فکر می کنم اوایل شهریور ۹۸ نیز اولین 

بسته ها از طریق پنل لینک اکسپرس ارسال شد.

ارسال مرسوالت چگونه انجام می شود؟
بعد از آنکه با فروشــگاه قرارداد بسته شــد، دسترسی پنلی 

گفت و گو با علی حسینی، مدیرعامل و هم بنیان گذار لینک 
اکسپرس؛ او می گوید با بهره گیری از هوش مصنوعی، کسب و کار 

خود را بهینه کرده است

لینک اکسپرس از بطن 
استارتاپ دیگری متولد شد

I N T E R V I E W

وود اسپون؛ اپلیکیشنی برای آشپزخانه های خانگی

چگونه پای غذاهای خانگی به یک اپلیکیشن باز شد؟
امره اوزونــداگ و یونــکا کوبوک از آشــپزخانه 
خانگی خود کسب وکار بیرون بر حرفه ای شان 
را اداره می کننــد. ایــن زن و شــوهر می گوینــد 
االن دارنــد رؤیــای کوچــک خــود را زندگــی 
می کننــد و همــه اینهــا بــه لطــف یــک برنامه 
تحویل غذاســت. زن و شــوهر ترک که ســال 
2۰2۰ بــه نیویــورک نقــل مــکان کــرده بودند، 
دیدند که به خاطر کرونــا در آپارتمان کوچک 
خود در بروکلین گیر کرده اند. آنها از دلتنگی 
و بــرای کنار آمــدن بــا اســترس های قرنطینه، 
شــروع بــه پخــت بیشــتر و بیشــتر غذاهــای 
ترکی کردنــد و این برای کمک به 
خودشــان  »یک ضرورت ذهنی 

در دوران پاندمی بود«. 

 به گفته خانوم کوبوک، 
آنهــا بــرای پخــت غــذا 
برای دوســتان به سراســر شــهر 
ســر زدنــد و بازخــورد فوق العاده 
مثبتــی گرفتنــد. ســپس آنهــا 
تصمیم گرفتند این کار را به یک 
حرفه تبدیل کنند. با وجود اینکه هیچ کدام از 
آنها بــه عنــوان سرآشــپز حرفــه ای کار نکرده 
 بودند، اما ســال 2۰2۱ تصمیم گرفتند دست 
به کار شوند و کسب وکار خود را با یک برنامه 
جدیــد تحویل غــذا به نــام وود اســپون امضا 

کنند .

 مــدل کســب وکار وود اســپون کامــالً 
متفــاوت از بزرگ ترین رســتوران های 
زنجیره ای در ایاالت متحده بود. وود اســپون 
در شــروع ســال 2۰2۰ راه انــدازی شــد تــا 
آشــپزهای خانگــی، افرادی کــه از آشــپزخانه 
منزل یــا آپارتمان خــود آشــپزی می کنند، به 
مشــتریانی کــه غــذای آمــاده خانگــی تــازه 
بیرون بــر می خواهند، وصــل شــوند. کاربر از 
طریق برنامه وود اسپون که جزئیات مربوط را 
به سرآشپزخانه ارسال می کند، سفارش خود 
را کامل می کند. سپس وقتی غذا پخته شد، 
توســط راننــده وود اســپون تحویــل داده 

می شود.

 وود اســپون در حال حاضر در سراسر 
شــهر نیویورک به نیوجرسی با بیش از 
۱2۰ آشــپز، مشــغول به کار اســت و به زودی در 

فیالدلفیا گسترش خواهد یافت.

 آنها چهار روز در هفته غذاهای خانگی 
خــود را ارائــه می دهنــد و ســه روز دیگــر 
هفته، روی دستورالعمل های جدید کار می کنند. 
خانــم کوبــوک می گویــد سرشــان آن قدر شــلوغ 
است که اخیراً در چهارمین سالگرد ازدواج خود 
مجبــور شــده اند کار کنند اما بــا این حــال از وود 
اسپون ممنون اند که مجبور نیستند هزینه اجاره 
یک محل تجــاری را بپردازنــد . او می گوید: »وود 
اسپون پلتفرم و صدایی به ما می دهد تا داستان 
خــود را بگوییم. مــا چیزی بیشــتر از کبــاب و پلو 
هســتیم و پرفروش ترین غذای ما سوپ عدس و 
خــورش پرتقــال اســفناج اســت کــه هــر دو برای 

گیاهخواران مناسب است .«

 بنیان گــذار وود اســپون، لــی رشــف 
می گوید: »راه اندازی همزمان با شروع 
همه گیری در واقع مفید بود. مــا به اندازه کافی 
خوش شــانس بودیم تــا بــه بســیاری از کارگران 
رستوران که نیاز داشتند یک خط درآمد جدید 

پیدا کنند، کمک کنیم.«

 قبــل از اینکــه سرآشــپزهای خانگــی 
توسط وود اسپون پذیرفته شوند، باید 
مدرکــی مبنــی بــر آمــوزش ایمنــی مــواد غذایی 
نشــان دهند و شــرکت شــخصی را بــرای انجام 
می فرســتد.  آنهــا  آشــپزخانه  از  بازرســی 
سرآشــپزها نیز باید کسب وکارشان را در دولت 
محلی ثبت کننــد و تحت آزمایش های رســمی 

بهداشت مواد غذایی قرار گیرند.

 در حالی که وود اسپون در حال حاضر 
بــر توســعه در ایــاالت متحــده آمریــکا 
متمرکــز اســت، امــا بــه نظر می رســد مــدل این 
کسب وکار می تواند در بریتانیا نیز جواب بدهد 
چراکــه در آنجــا اجــرای کســب وکار غذایــی در 

ملک مسکونی هم قانونی است .

REPORTگزارش

فاطمه یادگاری
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کسبوکار
B U S I N E S S

گفت و گو با علی آیتی، هم بنیان گذار نیوکاش؛ این کسب و کار به حل مشکالت 
بانکی گردشگران عرب زبان و ارائه خدمات مالی به آنها می پردازد 

سفر با نیوکاش بـدون پـول نـقد

 علی آیتی از آینده 
نیوکاش می گوید

هدف گذاری 
دومیلیون دالری 

نیوکاش
 علــی آیتــی تــا پیــش از آنکــه 
بخواهد برای گردشــگران کاری 
انجام دهد، مشــاور حقوقی بــود؛ اما بر 
خــود،  شــخصی  عالیــق  اســاس 
برنامه نویســی نیــز می دانســت. زهــرا 
کاظمــی نیــز مترجــم زبــان فرانســه و 
گرافیست بود و در بخش تولید محتوا، 
ترجمه و طراحی هنری برای خبرگزاری ها 
و مطبوعــات کار می کــرد و همزمان یک 
ماهنامــه نیز به نــام افق گلبهار منتشــر 
می کــرد. هــر دو بعــد از اینکــه ایــده 
اپلیکیشن نیوکاش در فکرشان می آید، 
تمــام تمرکــز خــود را می گذارنــد تــا آن را 

عملی سازند. 

آیتــی می گویــد: »کارت هــای 
نیــوکاش به اپلیکیشــن متصل 
است و مکمل یکدیگرند. بنابراین بسیاری 
از مشــکالتی که به دالیل مقررات بانکی 
برای گردشگر محدودیت و مشکل ایجاد 
می کنــد، در داخــل اپلیکیشــن رفــع و 
خدمات مناســب به گردشــگر ارائه شده  
است.حجم گردش مالی که ما در سال اول 
هدف گــذاری کرده ایم، حــدود دو میلیون 
دالر بــوده اســت که بــا روندی کــه در حال 
حاضر داریــم به آن خواهیم رســید. اما با 
توجــه بــه ارزش بــازار فعلــی حــدود یــک 
میلیارد دالری، آن هم تنها در حوزه زیارت 
و نــه ســایر بخش ها که توســط گردشــگر 
عــرب وارد کشــور می شــود، پیش بینــی 
واقع بینانه ما این اســت کــه بتوانیم 1/5 
درصد از این ظرفیت ورود پول به کشور را 

توسط نیوکاش مدیریت کنیم.«

 او در خصوص برنامه های آینده 
نیوکاش می گوید: » قصد داریم 
دامنه خدمات خود را البته با ایده هایی 
نــو در حوزه هــای جــذب  و  جــذاب 
خدمــات  خارجــی،  ســرمایه گذار 
دانشجویی، سفر و گردشگری سالمت 
شــبکه  توســعه  دهیــم.  گســترش 
نماینــدگان در ســایر کشــورها از جملــه 
قطــر، کویــت، ســوریه و لبنــان، از دیگــر 
برنامه های ماست. به دنبال این هستیم 
تمــام نیازهــای زائر و گردشــگر عــرب در 
نیوکاش تأمین شــود تا در نهایت حس 
خوبی از زیارت و ســیاحت یــا درمان در 

سفر به ایران داشته  باشند.«
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سفر همیشه با هیجان و خوشحالی همراه است، اما وای از 
موقعی که به کشوری خارجی سفر کرده اید و از بابت حمل 
پول نقد و احتمال از دســت دادن آن نگرانــی دارید و از همه 

بدتر زبان مردم آن کشور را هم نمی دانید!
علی آیتی و همســرش زهــرا کاظمــی در طول ســال هایی که 
محل سکونت شان نزدیک به بارگاه مطهر امام هشتم)ع( در 
شهر مشهد بوده، مراوداتی با گردشــگران عرب داشته اند و 
مشکالت آنها را از لحاظ دریافت خدمات بانکی و بسیاری 
از خدمات معمولی گردشگری به عینه دیده و درک کرده اند 

و همیشه دوست داشته اند برای توریست های 
خارجی کاری انجام دهند تا مشکالت آنان رفع 
شود. همین باعث می شود »نیوکاش« را ایجاد 
کنند. اپلیکیشن نیوکاش و کارت بانکی متصل 
به آن، با توجه به نیاز گردشــگری عرب زبانان به 
خدمات مالی و بانکی، امکان جابه جایی پول به 
بانک های عضو شتاب ایرانی، شارژ کیف پول در 
کشــور مبدأ و امکان خرید و برداشت وجه نقد 
در ایران، رزرو هتل و خرید بلیت هواپیما، قطار و 
خدمات دیگری متناسب با نیازهای گردشگران 

را فراهم می آورد.
علی و زهرا در مــدت زمانی کوتــاه موفق می شــوند در رویداد 
فین تک در دی ماه 1400 شــرکت کنند و در همــان رویداد به 
عنــوان تیم منتخــب شــناخته و از شــرکت مدیریــت ثروت 
ستارگان و 100 استارتاپ، جذب سرمایه کنند و در بهمن 1400 
در پارک علم و فناوری به عنوان شــرکت فنــاور در حوزه مرکز 

رشد فرهنگی و زیارت پذیرفته می شوند.

در حال حاضر چه امکانــات و خدماتی از 
طریق اپلیکیشــن نیوکاش به گردشــگران عرب زبان 

ارائه می دهید؟
خدمات ما به گردشگران خارجی عرب زبان در مبداء سفر آنان 
ارائه می شــود، به همین دلیل با فعال کردن نمایندگی هایی 
در کشــورها و شــهرهای مختلــف، کار را شــروع کردیــم. در 
حال حاضر بیش از 16 نماینده در کشورهای عراق و عمان و 

تعدادی از شهرهای توریستی و زیارتی در ایران، به گردشگران 
عرب قبل از شروع سفر، خدمات مالی و بانکی را ارائه داده و 
آنها در طول مدت ســفر از این بابت احساس امنیت روانی 

دارند. 
گردشــگران عــرب بعــد از نصــب اپلیکیشــن نیــوکاش روی 
گوشــی های خود، کیف پــول خــود را بــه دالر یا تومان شــارژ 
می کننــد و کارت بانکی ای را کــه متصل به همــان کیف پول 
است، از نماینده های ما در کشور مبدأ دریافت می کنند. بعد 
از آنکه وارد ایران شدند، با همان کیف پول، خدمات دریافت 
می کنند. عمده خدمات این اپلیکیشن در حوزه 
جابه جایی پول است، زیرا از طریق آن می توانند 
از تمام حساب ها پول جابه جا کنند. همچنین 
می توانند لیست تمام تراکنش های خود را چه 
از طریق دستگاه های پوز یا اپلیکیشن، دریافت 
کنند. تمام تراکنش ها نیز به زبان عربی و معادل 
دالری انجام می گیرد و نیاز به نصب سیم کارت 
ایرانی وجود ندارد و با همان سیم کارت خودشان 
خدمات را دریافت می کننــد. در حوزه خدمات 
ســفر نیز پشــتیبانی 24 ســاعته به زبان عربی، 
امکان خرید بلیت هــای هواپیما، هتل، قطار، شــارژ موبایل 
و حتی تهیه ســیم کارت ایرانی از طریق اپلیکیشن نیوکاش 

ایجاد شده   است.

اکنون در چه مرحله ای قرار دارید؟
برنامه نویسی و تولید نیوکاش را اواخر سال 1399 آغاز کردیم، 
ولی به خاطر محدویت های ســفر، بعــد از اینکه همه گیری 
ویروس کرونا کمتر شــد، نیوکاش را رونمایی کردیم و تاکنون 
توانســته ایم بیــش از 3000 کاربر عــرب از کشــورهای عراق، 
عمان و قطر داشته   باشــیم که از ما خدمات دریافت کرده یا 
می کنند. ضمن آنکه توانسته ایم تراکنش مالی قابل توجهی 
از عرب ها جذب کنیم و از طریق نمایندگانی که در شهرهای 
مختلف عراق و عمان داریم، اعتماد خیلی خوبی نیز در این 
کشورها ایجاد کرده ایم. البته فعالً تمرکز عمده ما روی توسعه 
بازار در کشور عراق و عمان اســت و چون سفر عمده آنان به 

مشهد، شــیراز و قم اســت، تمرکز اصلی ما بر این سه شهر 
بوده اســت. در طول این مــدت نیز شــبکه ای از نماینده ها را 
تشــکیل دادیم تا بتوانیم این خدمات را در کشور خودشان 
ارائه دهیم. 13 نماینده در عراق، یک نماینده در عمان و یک 
نماینده نیز در شیراز و یک نماینده در مشهد داریم. االن در 
حال توسعه شبکه خود در سایر کشورها و شهرها هستیم 

و به طور تقریبی هر دو هفته، یک نماینده اضافه می شود. 

آیا تاکنون جذب سرمایه کرده اید؟
بله. در اســفند 1400 از شــرکت مدیریت ثروت ستارگان که 
یک سرمایه گذار تخصصی در حوزه فناوری های مالی است و 
همچنین صندوق پژوهش و فناوری کارآفرینی ستارگان )100 

استارت آپ(، جذب سرمایه یک میلیارد تومانی داشته ایم.

ایده کارت های توریستی برای گردشگران 
از قبل نیز وجود داشته، اما هیچ کدام برای عرب زبانان 
نبوده است. به دلیل ویژگی های خاصی که کشورهای 
عرب زبان دارند، بحث اعتمادسازی برای آنها خیلی 
خاص و دشــوار اســت. شــما چگونه توانســتید این 

اعتماد را ایجاد کنید؟
ما کارهای مختلفی انجام دادیم. از جمله اینکه من و همسرم 
با زبان و فرهنگ آنها در طول سالیان طوالنی که با آنان مراوده 
داشــتیم، آشــنا بودیم. اما شــاید مهم تریــن کار را در جهت 
اعتمادســازی، نمایندگان مــا در مبــدأ و در اکثر اســتان های 
عــراق و عمان ایجــاد کردند. ایــن نماینده ها برای مــردم آنجا 
شناخته شده  و معتبر هستند و قرارداد همکاری با نمایندگان 
معتمد در این اعتمادســازی مؤثر بود. دریافــت خدمات در 

شهر خودشان نقش مهمی در این اعتمادسازی داشت.
ما ســعی کردیم کوچک تریــن و جزئی تریــن موضوعاتی که 
برای گردشگر عرب زبان اهمیت دارد در اپلیکیشن بگنجانیم 
و در واقــع بومی ســازی مناســب اپلیکیشــن بــرای عرب هــا 
بیشتر از خود محصول اهمیت دارد. بنابراین در نظر گرفتن 
جزئی ترین نیاز و خدمات برای گردشگران عرب زبان، باعث 

جذب آنها شد. 

منیره 
شاه حسینی  

M_shah1358
@yahoo.com
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داستاناصلی
L E A D  S T O R Y

 برخــی کســب و کارهایی کــه در فضاهایی 
مانند پارک ها مستقر هســتند، می گویند نام گذاری 
امسال باعث شده تعداد زیادی بازدید داشته باشند 
که بعضاً افرادی هستند که ارتباط و آشنایی با این فضا 
ندارند و توصیه های اشتباه می کنند و زمان زیادی را از 
آنها می گیرند. نظر شــما در این باره چیســت؟ نقاط 
مثبت و منفی بازدیدهای این چنینی را چه می دانید؟

اتفاقاً من عکس این را فکر می کنــم. بازدیدها و فعالیت های 
این چنینی را مثبــت می دانم. ما بایــد نوع نگاه مــان را تغییر 
دهیم. امســال کل جامعه اعم از مردم، جامعه دانشگاهی، 
جامعه استارتاپی، فضای سیاست گذاری، مسئوالن اجرایی 

و... دارند به این موضوع توجه می کنند و همین باعث می شود 
در الیه های ذهنی مدیران جامعه این موضوع اولویت باالتری 
پیدا کند. اگر بخواهم شــاهدی برای ادعایم بیاورم، می توانم 
از قانون جهش تولید دانش بنیان یاد کنم که چند روز پیش 
از طــرف مجلــس بــه رئیس جمهــور ابــالغ شــد. اینکــه الیه 
سیاســت گذاری، اجرایی و مدیران باالدســتی به این مسئله 
توجه کردند، هم در تنظیم قانون نقش داشت و هم در تصویب 
و ابالغ آن. معتقدم بازدیدهایی هم که اتفاق می افتد، این پیام 
را می دهــد که اقتصــاد دانش بنیــان موضوع محــوری و مهم 
ماست. اگر این فعالیت های ترویجی اتفاق نیفتد و بازدیدها 
انجام نشــود، ما چطور می خواهیم این فرهنگ را بســازیم؟ 

گفت و گو با مجید دهبیدی پور، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه 
شریف درباره برنامه های این پارک و بررسی روندی که اکوسیستم 

نوآوری در چند سال گذشته طی کرده است

سخـــــــت افزار
ونسل نوین استارتاپ

اگر هفت، هشت سال پیش به منطقه ای که به آن ناحیه نوآوری شریف گفته می شد، سر می زدید، احتماالً به عنوان یک 
مخاطب عادی چیز زیادی از آن فضا دستگیرتان نمی شد؛ اما امروز لوکیشن های متعددی که در این منطقه محفلی برای 
تیم ها و کسب و کارهای نوآور شده اند و حضور گسترده جوانان در خیابان ها و محله های اطراف که شکل و فرهنگ آنجا را 
تحت تأثیر قرار داده اند، شاهدی بر درستی ادعایی است که سال ها پیش بر زبان آمده بود؛ اینکه قرار بود منطقه اطراف 

دانشگاه شریف با کسب و کارهای دانش بنیان و نوآور و مراکز نوآوری پر شود. هر چند هنوز هم راهی طوالنی برای رسیدن 
به نقطه ایده آل در پیش است، اما تغییرات چند سال اخیر کامالً به چشم می آید. یکی از کسانی که در تمام این سال ها 
در اکوسیستم نوآوری شریف حضور فعال و مستمر داشته، مجید دهبیدی پور است. او که هم اکنون رئیس پارک علم و 
فناوری دانشگاه شریف است، در گفت و گوی پیش رو از برنامه های پارک می گوید و نگاهی به روندی دارد که اکوسیستم 

نوآوری کشور در چند سال گذشته طی کرده است.

عکس:حامدکریمزاده

I N T E R V I E W

 نقاط عطف
 اکوسیستم نوآوری کشور

دولتی ها شروع 
کردند، خصوصی ها 

ادامه دادند
 مجید دهبیدی پور، رئیس پارک 
علم و فناوری شریف با نگاهی به 
تاریخ حدوداً 20 ساله اکوسیستم نوآوری 
در کشــور، چنــد نقطــه عطــف در آن 
می بیند. اکوسیستمی که هر چند با یک 
حرکــت از ســوی دولت پــا گرفت، امــا در 
ادامه با همت بخش خصوصی رشد کرد 

و سر و شکل امروزی اش را یافت.

 او درباره این نقاط عطف توضیح 
می دهد: »یک دوره به سال های 
دهه 80 برمی گردد که مراکز رشد و پارک ها 
ایجاد شدند. چیزی که در این دوره برایم 
خیلــی پررنــگ اســت، شــروع رفتــن بــه 
ســمت اقتصــاد دانایی محور اســت. در 
برنامه چهــارم توســعه رد پــای واژه هایی 
مثــل اقتصــاد دانایی محــور را می بینید. 
نکتــه دومــش این این اســت که بیشــتر 
توســط بخش دولتــی ایجــاد و مدیریت 

می شد.

 در دوره دوم کــه تقریبــاً در 
ســال های 90 تا 92 اتفــاق افتاد، 
یکسری استارتاپ های باپتانسیل شکل 
گرفتند. ما با شکل جدیدی از کسب و کار 
آشــنا شــدیم. می تــوان گفــت یکســری 
درختچه و بوته شکل گرفتند که مشخص 
بود سرعت رشدشان نسبت به سایرین 
باالتر است؛ مثل دیجی کاال و اسنپ. این 
نقطه عطف بعدی بود که به دست بخش 

خصوصی اتفاق افتاد.

 از حــدود ســال 93 نهادهــای 
حمایــت از کســب و کار توســط 
بخــش خصوصــی ایجــاد شــدند. زیــرا 
فعالیت هــای فنــاوری در کشــور در حال 
رشــد بــود و نمونه هــای موفقــی وجــود 
داشت، بنابراین بخش خصوصی به این 
نتیجــه رســید کــه ایــن حــوزه می توانــد 

سودده باشد. این نقطه عطف سوم بود.

 تقریبــاً از ســال 98 به بعــد ما با 
سرمایه گذاری شرکت های بزرگ 
و اقتصاد سنتی روی کسب و کارهای نوپا 
مواجه ایم. من به این موضــوع به عنوان 
یک روند جدید نگاه می کنم. موفق بودن 
یا نبودن آن بعداً قابل ارزیابی است، ولی 

این اتفاق مهم رخ داده است.«

COMMENTدیدگاه

در هر سازمانی که اگر قرار باشد اتفاق مثبتی بیفتد، توصیه 
می کنند که در ابتدا فرهنگ آن را ایجاد کنند. در حال حاضر 
به نظرم همه اتفاقات در راستای توسعه فرهنگ دانش بنیان 
است و اگر این به عنوان زیرساخت اتفاق بیفتد، خیر و برکت 
بسیاری دارد. بنابراین اتفاقاتی را که امسال می افتد فرصت 

بالقوه ای می بینم که امیدوارم اثرات ماندگاری داشته باشد.
می خواهم مثالی بزنم تا موضوع روشن تر شود. رهبری سال 
87 را بــه نام ســال نــوآوری و شــکوفایی نام گذاری کردنــد. نام 
صندوق نوآوری و شکوفایی از نام همان سال گرفته شد و در 
حال حاضر نهادی مالی است که خدمات مالی و اعتباری به 
کارآفرینان اعطا می کند. فکر می کنم بعد از گذشت 14 سال، 
نیازهای جامعه کارآفرینی و اســتارتاپی کشور بسیار متنوع 
شده اســت و همه فعاالن باید از این فرصت استفاده کنند؛ 
اگر مسئله سیاست گذاری و قانون گذاری وجود دارد، حلش 
کنند؛ اگر در جایی نیازمند تسریع فعالیتی هستیم، این کار 
صورت پذیرد؛ اگر حمایتی الزم است که تا االن به آن فکر نکرده 
بودیم، به آن بیندیشیم؛ اگر تحقق موضوعی نیاز به همکاری 
بین دستگاهی داشته، در حال حاضر بهترین موقعیت برای 
ایجاد این همکاری است. بنابراین من هرطور که به این موضوع 

فکر می کنم، خیر و برکت می بینم.

 به نظر می رسد پارک علم و فناوری شریف 
در حال پوست اندازی است و برنامه های متنوعی هم 
دارد. کمــی دربــاره راه رفتــه و مســیر پیــش روی پارک 

صحبت می کنید؟ 
ســابقه فعالیت های کارآفرینی در شــریف به 22 سال پیش 
برمی گردد. مرکز کارآفرینی دانشگاه در سال 79 شکل گرفت. 
اتفاقی که در شــریف رقم خورده، این اســت که متناســب با 
گذشــت زمان و نیازهایی که ایجاد شــده، نوآوری های نهادی 

اتفاق افتاده است. 

 نوآوری نهادی به چه معنا؟
ســال 79 که مرکــز کارآفرینــی را ایجــاد کردیــم، کارش ترویج، 
فرهنگ ســازی و آموزش بود. می خواست به بچه ها ذهنیت 
بدهد که موضوع کارآفرینــی و ارزش آفرینــی داخل مرزهای 
کشور یک راه خوشبختی است. می خواست به آنها بگوید 
که می توانند کســب و کار خود را داشــته باشــند. به عــالوه به 
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ما به شنیدن نام زنان در تولید لباس عادت داریم، اما معموالً 
حضور زنــان را در کســب و کارهای خرد تولید پوشــاک فرض 
می کنیــم. اما مرســده حیــدری طراح لباســی اســت کــه روی 
طراحــی لبــاس بــرای برندهــای تولیــد انبــوه متمرکز اســت و 
هم بنیان گذار مؤسســه طراحان مد خالق اســت که با هدف 
تولید محتوای معتبر و آموزش طراحان لباس و آماده ســازی 
آنان برای ورود به بازار صنعتی تولید پوشــاک تأسیس شده 
اســت. او دانش آموختــه کارشناســی معمــاری اســت، امــا 
سپس به طراحی لباس عالقه مند شده و در دوره آکادمی مد 
استانبول و دوره تخصصی مد و لباس دانشگاه علم و فرهنگ 

 شرکت می کند. بالفاصله وارد شرکت ناریان می شود و پس از 
آن در کاسپین مد، به مدت دو سال طراحی لباس و کالکشن 

انجام می دهد.

لطفاً درباره خانه طراحان مد خالق توضیح 
دهید.

ما از ســال ۹۹ این مؤسسه را تأســیس کردیم. برای برندهای 
معتبر ایران، کالکشن طراحی می کنیم و در کنار این فعالیت 
به صورت محدود تدریس دروســی را که به صــورت کاربردی 
تدوین شــده و بر پایه تجربه ما و نیازهای بــازار کار طرح ریزی 

شده است، انجام می دهیم. ضمناً پروژه های طراحی پارچه و 
طراحی شال و روسری نیز در فهرست کارهای ماست.

بخش دیگر کار ما، تولید محتوای به روز در صنعت مد است. 
به همــراه خانــم فغانی خانــه طراحان مــد را تأســیس کردیم 
و ســپس با خانم ترکمنی، رســانه ای به نام فشــن اینســایدر 
بنیان نهادیم و ماهیانه برنامه های آموزشی در قالب الیوهای 
محتوایی داریم که به صورت عمیق محتواهای روز را تحلیل 
 می کنیم و این اطالعات را در اختیار همراهان قرار می دهیم. 
افراد با پرداخت حق اشتراک، مسیر به روز بودن در صنعت 
مد را همراه ما طی می کنند. تاکنون 1500 مشترک داشته ایم.

زنان نوآور
I N N O V A T I V E

 W O M E N

در این کتــاب زیروبم فنــاوری مالی یــا، به اختصار، فین تــک  را برایتان 
توضیح داده ایم. تمام فکر و ذکر فین تک ایجاد نوآوری تحول آفرین و 
ساختارشکن در خدمات مالی با استفاده از فناوری های جدید و نوظهور و 
تأمین نیازهای مشتری و کسب وکارها از طریق اتوماسیون است. صنعت 
مالی در سال های اخیر تحوالت بســیار ساختارشکن و اساسی به خود 
دیده که اغلب شــان به فناوری مربوط می شــوند. بنا به دالیل مختلف، 
بســیاری از مؤسســات مالی ســنتی خود را برای آینده دیجیتال مجهز 
نکرده اند و احتمال دارد رقیبان زیرک جایشــان را بگیرند. در این کتاب 
رهبران این مؤسســات را راهنمایی می کنیم تا در اجرای پیشرفته ترین 
برنامه های فناوری های مالی نقشی موثر ایفا کنند؛ به عالوه، به افراد طرف 
دیگر این معادله که بخشی از ساختارشــکنی های ایجادشده به واسطه 
فین تک هستند یا امیدوارند که بخشــی از آن باشند نیز کمک خواهیم 

کرد. خواندن این کتاب را به این افراد توصیه می کنیم:
  متخصصان خدمات مالی که می خواهند به جای پیشرفت با زبان بازی و 
تظاهر به چیزی که نمی دانند، اطالعاتشان را درزمینه فین تک باال ببرند؛

  شرکت های فین تک که درصدد تعامل با مؤسسات مالی اند؛
  سرمایه گذاران خطرپذیر و سایر سرمایه گذارانی که می خواهند نسبت 
به بانک چالشگر بعدی یا ارائه دهنده خدمات پرداخت، دید وسیع تری 

از بازار داشته باشند؛
  مشتریان شرکتی که خدمات فین تک B2B را دریافت می کنند؛

  ارائه دهنــدگان خدمــات حرفــه ای مانند حســابداران، مشــاوران و 
حقوقدانانی که می کوشند جایگاه خود را در اکوسیستم فین تک تعیین 

کنند.
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ــوآوری ــاوری و ن ــر فن ناش

بان  کتاب فین تــک به ز
ساده با حمایت شرکت 
فــن آوا کارت منتشــر 
شده و ناشــر اصلی آن 
انتشــارات وایلی  است

سوزان چیستی 
فین تکاستیون اوهنلون

 به زبان ساده
حسن موحد

مرتضی حمزه سرکانی

آموزش مبانی فین تک برای فعالیت حرفه ای در دنیای 
فناوری های مالی
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آموزش مبانی فین تک برای فعالیت 
حرفه ای در دنیای فناوری های مالی

درباره الهام کادری

زنی دوستدار 
محیط زیست

معموالً وقتی از آلوده شدن آب های زمین 
حرف می زنیم بالفاصله نام شــوینده ها و 
کارخانه های مواد شــیمیایی به ذهن مان 
خطور می کند. اما مدیر یکی از بزرگ ترین 
کارخانه هــای مواد شــوینده  و شــیمیایی 
اروپا، رسالت اصلی خود را حفظ محیط 

زیست قرار داده است.
الهــام کادری تاجر مراکشــی - فرانســوی 
می خواهــد صنعــت مــواد شــیمیایی را 
متحــول کنــد. او در ســال 1۹۹۷ دکتــرای 
مهندســی شــیمی گرفت و وارد صنعت 
مواد شــیمیایی شــد. ابتــدا در بلژیک در 
کارخانــه داچ شــل مشــغول به کار شــد و 
توانســت فرمول مناســبی بــرای درپوش 
بطری بسازد که مانع انتشار قارچ و باکتری 
شــود. ســپس بــه پســت های بازاریابی و 
توســعه تجــارت روی آورد و کم کــم مدیــر 
محصول شــد. او در صنایــع رنگ تجربه 
کســب کرد و بــه شــرکت داو رفــت و پس 
از چندیــن بــار ارتقــا، مدیــر کل بازاریابی 
منطقــه خاورمیانــه شــد و کارخانه هــای 
تصفیــه آب را در امــارات متحــده عربــی 
ســاخت. الهام بر توســعه در کنیــا، غنا و 
نیجریــه نظــارت داشــت و پروژه هــای آب 
را در کویــت، مراکش، عمان، قزاقســتان و 
آذربایجــان توســعه داد. او در ســال 201۹ 
مدیرعامل سولوِی شد و بالفاصله با تعهد 
به توافق نامه آب و هوای پاریس گام مهمی 
در مسیر پایداری و در عین حال تضمین 
سودآوری برداشــت. الهام معتقد است 
چون صنایع شیمیایی در همه تولیدات 
مربــوط بــه زندگــی نقــش دارنــد، اصالح 
این صنعــت موجــب تحول عظیمــی در 
دنیا می شــود. به همین دلیل همــواره در 
پــی یافتــن راه هایــی بــرای بازگشــت مواد 
دورریز به چرخه مصرف است. او می گوید: 
»چــون مــن در کازابالنــکا متولــد شــدم و 
در محیطــی بســیار کم برخــوردار زندگی 
کردم، حفــظ آب و غــذا در آن زمــان برایم 
اهمیت زیــادی داشــت. به همیــن دلیل 
ایــن رســالت را بــرای حفــظ زمیــن 
بــر  دوش خــودم احســاس 
می کنــم.«  الهــام متأهل 
و مادر دو فرزند اســت و 
معتقد اســت اگر زنان 
تنهــا بــه پیشــرفت و 
هدف گذاری فکر کنند، 
مانعــی به نام ســقف 
شیشــه ای برایشان 
مشکل ساز نخواد 

شد. 

INTRODUCTIONمعرفی

گفت و گو با مرسده حیدری، هم بنیان گذار خانه طراحان مد خالق؛ او معتقد است زنان می توانند 
با اعتمادبه نفس به جایگاهی برابر با مردان در صنعت پوشاک دست یابند

قاچاقبزرگترینضربهرابهمامیزند
   عکس:  نسیم اعتمادی
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گردشگری
T O U R I S M

توســعه GDP از طریق گردشــگری، یکــی از ایده های نوین 
اقتصاد ایران است. مقاله جامع FBJ با محوریت وضعیت 
گردشــگری در جهان، این صنعت را در رتبه ســوم صنایع 
بزرگ بر پایه صادرات قرار داد. گردشگری ترکیبی از صنایع 
مختلــف اســت و تنهــا در اقامــت و حمل و نقــل خالصــه 
نمی شود. صنایع غذایی، صنایع خدماتی مختلف و حتی 
بدنه های تجــاری گوناگون )مثــل بازارهای ســنتی( همگی 
از گردشــگری بهره می برند و گردشــگری می تواند موتوری 

قابل اتکا و پایدار برای اقتصاد یک کشور باشد.
به عنوان مثال کشور فرانسه ســاالنه بیش از ۲۰۰ میلیارد 
دالر از صنعت گردشــگری خود درآمــد دارد. ایــن را با آمار 
رسمی بودجه ایران مقایسه کنید. رقم کل بودجه ایران در 
ســال ۱۴۰۱ با رشدی ۸ درصدی نســبت به سال گذشته با 
نرخ دالر ۳۰ هزار تومانی، تنها ۱۲۱ میلیارد دالر بود. حاال این 
رقم را تقسیم بر تعداد نفرات کنید. فرانسه ۶۷ میلیون نفر 
جمعیت دارد و ایران ۸۴ میلیون نفر. صنعت گردشــگری 
به صورت ساالنه برای هر فرانســوی ۲۹۸۵ دالر آورده دارد، 
در حالی که کل بودجه ایران تقســیم بــه تعداد جمعیت، 

۱۴۴۰ دالر است.
این اختــالف فاحــش در دسترســی بــه منابــع درآمــدی و 
مالی چیزی است که سطوح مختلف کشــورداری را ایجاد 
می کند و رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قــرار می دهد و یکی 
از اصلی ترین دالیل مهاجرت گســترده ایرانیــان به خارج 
از کشور اســت. مطمئناً گردشــگری ایران نیازمند سال ها 

فعالیت برای رسیدن به سطح گردشگری کشورهای اروپایی 
اســت، اما در مقایســه با منطقه چطــور؟ فالیتیو چندین 
سال است که تمرکز خود را به گردشگری خارجی معطوف 
کرده، اما گردشــگری ورودی هــم اهمیت باالیــی دارد. این 
گزارش حاصل مطالعات تیم فالیتیو برای درک بهتر منظره 

گردشگری ایران است. 

  گردشگری ورودی و مسئله پایداری
ابتدا به تعداد گردشگر ورودی بپردازیم. نزدیک ترین داده 
قابل بررسی و قابل اعتماد به سال ۲۰۱۹ بازمی گردد. از سال 
۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ داده فراوانی در مورد گردشگری ورودی به ایران 
منتشــر شــده، اما تأثیر کرونا روی این داده باعث می شود 
نتوانیم به صورت منطقــی به ایــن داده تکیه کنیــم و باید 

بررسی را عمیق کنیم.
بر اســاس داده World Bank در ســال ۲۰۱۹ ایران نزدیک 
به ۹ میلیون گردشــگر ورودی داشــته، این در حالی اســت 
که عربســتان ســعودی این رقم را به ۲۰ میلیون نفر رساند 
و امارات هم بیش از ۲۵ میلیون گردشــگر ورودی داشــت. 

حتی کویت ۸/۵ میلیون نفر را به عنوان مسافر پذیرفت.
اما مســئله مهم تــر پایــداری گردشــگر ورودی اســت. بعد 
از انعقاد برجام، گردشــگری ایران از ۵ میلیــون ورودی به ۹ 
میلیون ورودی رسید. طبعاً این رشد امیدوارکننده است، 
اما تمامی معــادالت با ورود تنها ۱/۵ میلیون گردشــگر به 

ایران در سال ۲۰۲۰ به هم ریخت.

  هتل داریم، اما کیفیت کجای کار است؟
طبق اسناد گزارش عملکرد وزارت گردشگری ایران، در سال 
۱۴۰۰، ۱۴۰۴ هتل فعال در کشور وجود داشته که رقم چندان 
بدی نیســت. البته تعــداد هتل ها بــر اســاس داده داخلی 
فالیتیو در فاصله ســال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ رشــد داشــته و تعداد 
اقامتگاه های بوم گردی در کشور هم ۲۹۱۹ عدد است. حاال 

اجازه دهید این رقم را با امارات مقایسه کنیم. 
امارات چند سالی است که رشــدی آرام را در زمینه هتل ها 
تجربــه کــرده و بــر اســاس داده استاتیســتا در ســال ۲۰۲۰ 
نزدیــک بــه ۱۰۸۹ هتــل در امــارات فعال بــوده اســت. البته 
برای رسیدن به مقیاس درســت باید تعداد اتاق هر هتل و 
همچنین سطح خدمات هتل ها را بررسی کنیم. اما با یک 
محاســبه سرانگشــتی می توان متوجه شــد کــه برندینگ 
هتل ها و امکانات آنها مطمئنــاً در تعداد گردشــگر ورودی 
تأثیر دارد. چــون بر اســاس داده خــام، امارات توانســته در 
سال ۲۰۱۹ با یونیت هتل کمتر نســبت به ایران، ۲/۵ برابر 

گردشگر ورودی بیشتری را جذب کند.

  حجم مخارج گردشگران
حاال به قسمتی می رسیم که فاکتورهای اصلی آن ارزش پول 
ملی یک کشور و میزان پیشنهادهایی است که یک کشور 
به توریست می دهد. مخارج یک گردشگر در کشوری تازه، 
در وهله اول به هزینه اقامت بازمی گردد. اقامت در هتل ها و 

اقامتگاه های ایرانی ارزان تر از دیگر کشورهاست.

 بررسی آینده گردشگری ایران در رقابت با کشورهای منطقه 
در گزارشی تحلیلی از سایت فالیتیو که به تازگی تهیه شده است

گزارش جامع گردشگری ایران
 چرا از رقبای منطقه ای جا ماندیم؟

چند نکته درباره فم تریپ

تجربه منحصربه فرد 
ایجاد کنید

به شکل کالســیک، فم تریپ به معنای 
میزبانی یک مقصد یا برند گردشــگری 
از رســانه ها، آژانس هــای مســافرتی یــا 
تأمین کننــدگان بــرای درک یــک تجربه 
اســت. این می توانــد چیزی به ســادگی 
یک پیاده روی بعدازظهر باشد یا صرف 
یک شــام از مزرعه به میز یا سفری یک 
هفته ای با پرداخت تمام هزینه ها به یک 
اســتراحتگاه مجلل در تایلند. ایده این 
اســت که پوشــش رســانه ای این اتفاق، 
به رزروهای بیشــتر منجر می شود، زیرا 
حاضران در فم تریپ، اطالعات بیشتری 
در مــورد محصوالتی ارائــه می دهند که 

می تواند فروش را افزایش دهد.

 کیــرون ویدنــر از فرســت نیچر 
تورز که یکی از شــرکای قدیمی 
می گویــد:  اســت،  سشــنز  گلوبــال 
»لجستیک و زمان بندی عوامل بسیار 
مهمــی در اجــرای یــک فم تریــپ موفق 
هســتند. شــرکت مــا بــا ســازمان های 
حرفه ای متشکل از راهنمایان حرفه ای و 
سرویس های حمل و نقل لوکس همکاری 
می کند. باید در نظر داشــته باشــید که 
کارها اغلــب بیــش از حــد انتظــار طول 
می کشــند. بنابرایــن مهــم اســت کــه 
مقاصد و جاذبه ها را به خوبی بشناسید 
تــا بــر اســاس آن برنامه ریــزی کنیــد. 
همچنیــن، برقــراری روابــط بــا شــرکای 
کلیدی می تواند به میزبانــی گروه و ارائه 
تجربــه ای کــه شــرکت کنندگان واقعــاً 

مجذوب مقصد شوند، کمک کند.«

 در سمت رسانه، روزنامه نگاران 
از کمــی انعطاف پذیــری و زمان 
آزاد که در برنامه ها گنجانده شده تا زمان 
کافی برای کاوش را بر اساس عالیق شان 

به آنها بدهد، قدردانی می کنند.

 راجر رابینــز، روزنامه نگار به یاد 
مــی آورد: »یکــی از بهتریــن 
فم تریپ هایی که در آن حضور داشتم، 
دو برنامه نیم روزه متفاوت را ارائه می داد 
کــه می توانســتیم از بیــن آنهــا انتخاب 
کنیم. یــک برنامه آشــپزی بــود، دیگری 
ســفر خانوادگــی؛ یکــی ماجراجویی در 
فضــای بــاز بــود و... . همــه بــه گروه های 
مختلفی تقســیم شدند و ســبک مورد 
عالقه خود را تجربه کردند.« او می افزاید 
یک تجربه منحصربه فرد برای او ارزش 

بیشتری دارد
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